
ІМЕРСИВНА МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА 
БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ



ПРО НАС

Наша кінцева мета – підготовлений боєць. Платформа - це 

інструмент, завдяки якому інструктор досягає максимальної 

ефективності під час підготовки наших захисників.

Ми технологічна компанія, яка разом із 

професіоналами ЗСУ створює мультимедійні 

системи для безпечної, ефективної та модернової 

бойової підготовки згідно з підходами НАТО. 

З моменту повномасштабного вторгнення на територію

України    скористались безкоштовним 

тренуванням на платформі. 

понад 15000 бійців



ДИВИТИСЬ ВІ ДЕО

https://drive.google.com/file/d/1-GPdeL-pWxS7ZR9QP7AlLpsDGk7niiSX/view?usp=sharing


ВИКЛИКИ, ЩО ПОСТАЮТЬ ПЕРЕД ЗАХИСНИКАМИ В ПРОЦЕСІ 
БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ВІЙСЬКОВИХ ПОТРЕБУЮТЬ ПІДГОТОВКИ

3 000 000

ЧАС ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БІЙЦІВ

КОШТИ ДЛЯ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАНЬ

$

Критична нестача 
інструкторів.

Скоротили час навчання та 

особливості застосування багатьох 

видів зброї до 3-4 днів.

Зменшили витрати мінімум в 30 разів, 

але ефективність навчання 

залишилась незмінною.

Об'єднали досвід провідних інструкторів, 

настанови МО ЗСУ та знання підходів НАТО. 

РИЗИКИ під час тренувань

Мотивація в системі 
підготовки бійців

ПСИХОЛОГІЧНА  
ПІДГОТОВКА

Зменшуємо небезпеку ворожих ударів 

для особового складу за рахунок 

децентралізації локацій навчань.

Застосовуємо імерсивний підхід та 

сучасні технології, що мотивують 

захисників.

Єдина платформа, яка дає змогу 

виконувати завдання в стресових 

умовах.



SPHERA — база знань, яка пропонує Новий 
підхід до системи підготовки бійців

Додані вправи чинного курсу стрільби, якими 

користуються професійні військові.

Інструктори можуть додавати свої вправи, сценарії 

навчань з власних напрацювань перевірені на 

багаторічному досвіді.

Матеріали з тактичної медицини, топографії, саперній 

справі, психології бойових дій та інших спеціалізованих 

напрямків допомагають сформувати необхідний курс 

навчань.

де об'єднані бойові настанови МО ЗСУ, існуючі 

стандарти НАТО та військовий досвід кращих 

інструкторів.



СИСТЕМА COMPACT 

Переносна система в компактному боксі, що облаштовується будь-де за 

20 хвилин. Усе що потрібно - скомпоноване в одному боксі. Для початку 

проведення тренування достатньо поставити систему в приміщенні та 

включити в розетку електричного живлення.

Модуль АК-74 ( комплект устаткування в корпусі ПБС та модуль ПЗ )

1

2

1

1

1

600 000 ₴

Учбовий макет АК-74 (АКСУ) з з комплектом устаткуванн 

Модуль РПГ-22 ( деактивований макет, комплект устаткування та модуль ПЗ )

Модуль РПГ-7 ( макет пострілу з устаткуванням та модуль ПЗ ) 

Compact  - мультимедійний блок керування ( Кейс з устаткуванням та екраном ) 

*Ціна покриває лише витрати на виробництво 

системи

До системи можуть бути додані додаткові види озброєнь. Такі як NLAW, 

STINGER та інші. До версії COMPACT PRO, що включає всі види розроблених 

симуляторів зброї.



ПМ

АК-74/АКСУ

РПК

СВД

РПГ-22(26)

РПГ-7

NLAW

СПГ-9

АГС

STINGER

ИГЛА

0,75

0,9

0,9

0,9

135

380

29000

460

23

120000

60000

Загальна вартість

100

500

500

200

30

50

3

50

500

3 6

3 6

85

510

29

8 

7

7

7

12

17

6 375.00

229 500.00

$ 13 050

$ 1 440

$ 28 350

$ 133 000

$ 609 000

$ 276 000

$ 195 500

$ 2 160 000

$ 1 080 000

$  4 732 215

ЗБРОЯ ВАРТІСТЬ ПОСТРІЛУ ($)

НЕОБХІДНА 

КІЛЬКІСТЬ

на 1 бійця

КІЛЬКІСТЬ

БІЙЦІВ

(1 БАТ.) 

ВАРТІСТЬ БК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

(1 БАТ.), $

ДоДАТКОВІ  МОДУЛІ

Модуль ПМ (Макет, комплект устаткування та модуль ПЗ)

Модуль АК74 (Комплект устаткування в корпусі ПБС та модуль ПЗ )

Модуль РПК-74 (Комплект устаткування в корпусі ПБС та модуль ПЗ)

Модуль РПГ-7 (Макет пострілу з устаткуванням та модуль ПЗ)

Модуль СПГ-9 (Комплект устаткування для переобладнення та модуль ПЗ)

Модуль NLAW (Деактив. макет, комплект устаткування та модуль ПЗ)

Модуль Stinger (Макет, комплект устаткування, VR устаткування та модуль ПЗ )

Модуль АГС-17 (Комплект устаткування для переобладнення, 

модуль віддачі та модуль ПЗ)

Модуль РПГ-22 (Деактив. макет, комплект устаткування та модуль ПЗ)

Модуль СВД (Комплект устаткування в корпусі ПБС та модуль ПЗ) 



СИСТЕМА BASE 

Стаціонарна система з повним зануренням в обставини бою, за 

рахунок світло-акустичних та інших систем. Дозволяє одночасно 

проводити навчання декількох груп із різними видами зброї. 

Це не тільки повне занурення в атмосферу реального бою, а й 

додавання історичного відеоряду сценаріїв для тактико-стратегічного 

тренування.

СИСТЕМА MOBILE 

Автономна система для роботи на відкритій місцевості (в полі, в 

лісі). Все устаткування розташоване на мобільному причепі. 

Має змогу розгортатись в робоче положення як пересувна сцена-

трансформер. Система надає можливість провести навчання без 

необхідності залишати позиції.

СИСТЕМИ В РОЗРОБЦІ



PROJECTION

бійців пройдуть


тренування.

100 0004 $2

40

МІСЯЦІ ЕКОНОМІЯ тільки 

на боєкомплект  

МЛРД 

COMPACT

Можливості тренування


2500 бійців/місяць

* у порівнянні з класичною підготовкою

За допомогою 40 системCOMPACT ми підготуємо 


100 000 військових.



Ми пропонуємо стати нашим партнером 
в сучасній бойовій підготовці на 
шляху до нашої перемоги!

1

2

3

Ви можете обрати для допомоги в підготовці бійців конкретний 

батальйон, підрозділ, військову або навчальну частини ЗСУ або 

силових структур. Кількість підрозділів, що потребують 

допомоги необмежена. 

Ми створюємо системи, обираємо та готуємо інструкторів, 

контролюємо ефективність використання, збираємо дані про 

успіхи бійців: кількість, влучність пострілів і тд. Ви берете на 

себе забезпечення фінансування цієї програми.

Створюємо історію разом. Якісна бойова підготовка - 

найважливіший крок на шляху до перемоги та збереження 

життів наших захисників. Крім цього, ми пропонуємо 

партнерам провести спільну медійну кампанію.



КОНТАКТИ

СТЕФАН ТУРСЬКИЙ

+38 067 660 40 67 


sturskiy@strata22.com 

ВІКТОР ШАРОВ

+380 97 633 33 54


vsharov@strata22.com 

Андрій Терентьєв

+38 050 311 57 99


aterentiev@strata22.com


